
                                  
   

 
 

राज्य निवडणकू आयोग, महाराष्ट्र 
निवडणकू प्राथम्य        क्रमाांक: रानिआ/ग्रापांनि-२०22/प्र.क्र.2/का-8,  
ई-मेलद्वारे                          िवीि प्रशासकीय भवि, मांत्रालयासमोर, 

                                          मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
        मुांबई- 400 032. 

 नदिाांक : 29/04/2022           
 

प्रनत, 
सवव नजल्हानिकारी  
(मुांबई व मुांबई उपिगर नजल्हे वगळूि), 
 

नवषय :- नििि,राजीिामा,अिहवता ककवा इतर अन्य कारणाांमुळे ग्रामपांचायतीतील नरक्त  
  झालले्या पदाांच्या पोटनिवडणकूाांसाठी पारांपानरक पध्दतीिे राबनवण्यात यावयाचा  

 निवडणकू कायवक्रम  
 

  सांदभव :- आयोगाचे समक्रमाांकाचे नदिाांक 22/04/2022 चे मतदार यादी कायवक्रम आदेश 
 

महोदय, 
भारतीय सांनविािाच्या अिुच्छेद २४३ के  व २४३ झेडए अन्वय े राज् यातील स्थानिक स्वराज्य 

सांस्थाांच्या निवडणकुाांचे पयववके्षण ,सांचालि व नियांत्रण याची सवव जबाबदारी राज्य निवडणकू 

आयोगाची आहे.  

ii ) आयोगाच्या समक्रमाांकाच्या सांदभािीि नदिाांक 22/04/2022 च्या आदेशान्वये नििि, राजीिामा, 

अिहवता ककवा इतर अन्य कारणाांमुळे नरक्त झालेल्या पदाांच्या पोटनिवडणकूा घेण्यासाठी नदिाांक 

28/04/2022 रोजी प्रारुप मतदार यादी प्रनसध्द केली असूि नदिाांक 05/05/2022 रोजी अांनतम 

मतदार यादी प्रनसध्द करण्यात येणार आहे. 

iii) मा. सवोच्च न्यायालयामध्य ेदाखल  नरट यानचका 841/2021 व इतर सांलग्ि यानचका, नरट 

यानचका क्रमाांक 19756/2021 व इतर सांलग्ि यानचका व  नरट यानचका 141/2022 व इतर 

सांलग्ि यानचका विचारात घेता, िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगाच्या नरक्त जागाां भरण्यापूवी त्या 

अिारनक्षत करुि सववसािारण म्हणिू अनिसूनचत करुि मनहलाांसाठी 50 टक्के जागा आरनक्षत 

ठेवणे यासाठी सोडत काढणे आवश्यक असल्यािे या प्रनक्रयेसाठी कालाविी लागणार आहे.   

नििि,राजीिामा,अिहवता ककवा इतर अन्य कारणाांमुळे  
ग्रामपांचायतीतील नरक्त झालले्या पदाांच्या पोट 
निवडणकूाांसाठी पारांपानरक पध्दतीिे राबनवण्यात  
यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणकू कायवक्रम..  
 

                                 
 



iv) सद्यस्थितीत केिळ अनुसवूचत जाती, अनुसूवचत जमाती ि सिवसाधारण प्रिर्गाच्या वरक्त 

जार्गाांच्या पोटवनिडणकूाांसाठी तसचे आयोगािे नदिाांक 17/01/2022 रोजी कोनवड 19 च्या 

अिुषांगािे निगवनमत केलले्या सूचिाांचे पालि करुि, महाराष्ट्र ग्रामपांचायत अनिनियम ( सि 

1959 चा मुांबई अनिनियम क्रमाांक 3 ) मिील कलम 10 अ पोटकलम (4) मिील अनिकाराांचा 

वापर करुि, नदिाांक 05/05/2022 रोजी अांनतम मतदार यादी प्रनसध्द होणाऱ्या 

ग्रामपांचायतींमिील नरक्त पदाांचा  पोटनिवडणकु कायवक्रम राबनवण्यासाठी आदेनशत  करण्यात 

येत आहे.  
 

आदेश 
 

१) अनुसूवचत जाती, अनुसूवचत जमाती  ि सिवसाधारण प्रिर्गाच्या वरक्त जार्गाांच्या पोटवनिडणकूा 

घेण्यात याव्यात. 

२)   िागनरकाांच्या मागासवगव प्रवगासाठी राखीव असलले्या नरक्त जागा प्रथमत: सववसािारण 

म्हणिू अनिसूनचत करणे आवश्यक असल्यािे या जागा भरण्यासाठी स्वतांत्रपणे कायवक्रम 

देण्यात येईल. 

३) पनरनशष्ट्ट 1 मध्य े दशवनवलेल्या वळेापत्रकािुसार पनरनशष्ट्ट 2 मध्य े दशवनवलेल्या            

ग्रामपांचायतींसाठी पोटनिवडणकुा घेण्यात  याव्यात. 

४) निवडणकुा असलेल्या ग्रामपांचायतींमध्ये, निवडणकू कायवक्रम जाहीर केल्यापासूि    

निवडणकूीचा निकाल जाहीर होईपयंत आचारसांनहता लागू राहील. या क्षेत्रातील मतदाराांवर 

नवपरीत प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती/घोषणा मांत्री, खासदार, आमदार व सांबांनित स्थानिक  

स्वराज्य सांस्थेतील पदानिकाऱ्याांिा आचारसांनहता कालाविीत कुठेही करता येणार िाही.  

      ( आयोगाचे आचारसांनहतेबाबतचे नद. 14/10/2016 चे एकनत्रत आदेश, नद.06/09/2017  

          चे  अनतनरक्त आदेश व नदिाांक 17/12/2020 चे पत्र ) 

5) या निवडणकुाांसाठी िामनिदेशिाची प्रनक्रया पारांपानरक पध्दतीिे राबनवण्यात यावी. 

6) सि 2021 चा महाराष्ट्र अध्यादेश  क्रमाांक 14, नदिाांक 06 नडसेंबर, 2021 अन्वय ेराज्य निवडणकू 

आयोगािे जाहीर केलेल्या निवडणकू कायवक्रमािुसार साववनत्रक ककवा पोटनिवडणकू 

कायवक्रमाांकनरता िामनिदेशिपत्र दाखल करण्याचा शेवटचा नदिाांक हा 31 नडसेंबर, 2022 ककवा 



त्यापूवीचा असेल, त्याबाबतीत िामनिदेशिपत्रासोबत विैता प्रमाणपत्र देण्यासाठी पडताळणी 

सनमतीकडे सादर केलेल्या अजाची सत्यपत्र ककवा पडताळणी सनमतीकडे अजव केला 

असल्याबाबतचा अन्य कोणताही पुरावा आनण निवडूि आल्याच्या नदिाांकापासूि 12 मनहन्याांच्या 

आत पडताळणी सनमतीिे नदलेले विैता प्रमाणपत्र सादर करील, अस ेहमीपत्र सादर करण्याची 

मूभा उमेदवाराांिा नदली आहे.  
 

7)   पनरनशष्ट्ट 1 येथील निवडणकु कायवक्रमािुसार मतदािाची वळे सकाळी 7.30 ते सायांकाळी 5.30 

अशी असेल. (मात्र िक्षलग्रस्त भागामध्ये उदा. गडनचरोली, गोंदीया करीता सकाळी 7.30 ते दुपारी 

3.00 वा. पयंत ) 
 

8) निवडणकू कायवक्रम सुरु झाल्यािांतर एखादया ग्रामपांचायतींच्या निवडणूकी सांदभात मा. 

न्यायालयाचे ककवा नवभागीय आयुक्त (अपीलासांदभात) याांच्या स्तरावरुि देण्यात आलेले स्थनगती 

आदेश प्राप्त झाल्यास, 

• मा.न्यायालयाचे स्थनगती आदेशास नजल्हानिकारी याांिा त्याांच्या स्तरावर 

स्थनगतीची कायववाही करता येईल.   

• मात्र  नवभागीय आयुक्त याांिी नदलेल्या स्थनगतीस अिुसरुि निवडणकू 

कायवक्रम स्थनगत करावयाचा असल्यास राज्य निवडणकू आयोगाची 

पूववपरवािगी घेणे आवश्यक राहील.  

9) ग्रामपांचायतींची निवडणकू प्रनक्रया अनिकानिक पारदशी पध्दतीिे पार पाडण्याच्या दृष्ट्टीिे  

आयोगाकडूि वळेोवळेी निगवनमत केलेल्या पूववतयारी आदेशातील  सूचिाांचे काटेकोरपणे पालि 

कराव.े 

10) िवीितम उपक्रम राबनवण्यासांदभात वळेोवळेी देण्यात येणाऱ्या निदेशािुसार कायववाही करण्यात 

यावी. 
 

11) कें द्र  व राज्य शासिाकडूि कोनवड -19 च्या अिुषांगािे प्रनतबांिात्मक उपाययोजिा व दक्षता 
घेण्याबाबतच्या सूचिा / निबंि लागू झाल्यास आयोगाच े नदिाांक 17/01/2022 च्या 
आदेशातील मागवदशवक सचूिाांचे काटेकोरपणे पालि कराव.े 

 
 










